
Doktorský studijní program  

Psychologie  

Doktorský studijní program psychologie se realizuje ve třech studijních oborech:  

 • Obecná psychologie  

 • Vývojová psychologie  

 • Sociální psychologie  

 

Zaměření, charakteristika oboru a cílů studia  

Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří chtějí získat vědeckou kvalifikaci ve výše 

uvedených oborech. Je určeno pro studenty, kteří absolvovali studijní magisterský program 

psychologie, výjimečně i pro absolventy jiných příbuzných oborů (magisterských programů 

na jiných fakultách a vysokých školách). Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci 

doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce. Nedílnou 

součástí doktorského studia je získávání mezinárodních zkušeností (zahraniční pobyt) a 

participace ve výzkumných týmech relevantních projektů.   

Cíle studia  

Cílem studia je vychovat vědecké pracovníky v oblasti obecné, vývojové a sociální 

psychologie, a to jak pro práci v základním psychologickém a interdisciplinárním výzkumu, 

tak i v oblasti výzkumu aplikovaného. Důraz je kladen na:  

 • prohloubení teoretických poznatků v uvedených psychologických disciplinách, které 

mohou být využity ve vědeckém výzkumu i při řešení problémů profesionální praxe,  

 • poznatky a dovednosti odpovídající nejnovějším rozvojovým trendům uvedených 

psychologických disciplín,  

 • vypěstování schopnosti samostatné vědecké psychologické reflexe a současně i 

schopnost týmové výzkumné spolupráce, ať již oborově zaměřené či interdisciplinární,   

 • schopnosti sebereflexe efektivity a etiky vlastní expertní činnosti  

 

Profil a uplatnění absolventa  

Absolvent doktorského studia psychologie bude vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky 

z příslušné oblasti psychologie. Bude ovládat metodologii a výzkumné postupy potřebné ke 

komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a 

problémových situací. Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a provádět 

analýzy v těchto oblastech. Bude připraven po získání potřebných zkušeností koordinovat 

výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů.  

Absolventi mohou získanou kvalifikaci výzkumníka uplatnit na akademických 

pracovištích a ve výzkumných ústavech. Absolvování doktorského studia psychologie samo o 

sobě však není odbornou kvalifikací pro výkon profese psychologa, nenahrazuje v tomto 

smyslu nutnost absolvování magisterského studia psychologie. 

.  

 

Požadavky a podmínky přijímacího řízení  
 • Ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být 

akceptován absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se 



předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou činnost v psychologii, resp. na výzkum, 

který je na pomezí psychologie a dalšího vědního oboru).  

 • Uchazeč o studium v doktorském studijním programu psychologie předloží teze 

projektu své zamýšlené disertační doktorské práce. Projekt má tematicky navazovat na 

některé z výzkumných témat, které se řeší na pracovištích, na kterých školení 

doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a 

rodiny na FSS MU a Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.). Proto se velmi doporučuje, 

aby uchazeč/uchazečka konzultoval/konzultovala svůj návrh tématu disertace 

s odborníkem (potenciálním školitelem či konzultantem) z uvedených školících 

pracovišť.   

 • U přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat úroveň znalostí soudobé teorie, 

metodologie a předmětné vědomosti a dovednosti v oboru zvoleného studijního 

programu.  

 • Součástí přijímacího pohovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy 

psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být 

prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni.  

 • Uchazeč prokazuje u přijímacího pohovoru také adekvátní znalost angličtiny. Může 

být vyzván, aby projekt své disertační práce přednesl v angličtině a aby odpověděl na 

případné dotazy.  

  

 Tematické okruhy pro doktorské studium 

 

Obecná psychologie 

Zahrnuje nejen tradiční témata psychologie kognice, emocí, motivace a jednání, ale i 

psychologii osobnosti, metodologické otázky psychologie a  psychodiagnostiku, dějiny 

psychologie, a témata na pomezí psychologie a dalších vědních oborů (filozofie, etiky, 

matematika, biologie, neurověd, a dalších oborů). Aktuální výzkumná témata, ke kterým je 

možné směřovat téma disertační práce z obecné psychologie, se týkají především  

psychodiagnostických metod, metodologie psychologického výzkumu, aplikace statistickým 

metod v psychologickém výzkumu, kvalitativní analýzy psychologických dat, 

psychologickému pohledu na osobnost, na úlohu kognitivních procesů, motivace a emocí 

v procesu seberegulace. Další možná témata disertační práce z obecné psychologie mohou být 

formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a garantem oboru obecná psychologie 

prof. PhDr. Petrem Mackem, CSc.  

 

Vývojová psychologie 

Zahrnuje témata celoživotního utváření osobnosti, resp. psychického vývoje v jednotlivých 

etapách (obdobích) života. Zaměřuje se na souvislosti mezi biologickými, psychologickými a 

sociálními aspekty vývoje osobnosti, rovněž na problematiku vývojové psychopatologie. 

Aktuální výzkumná témata, ke kterým je možné směřovat téma disertační práce z vývojové 

psychologie, se týkají výzkumu citové vazby (attachment), výzkumu  rodiny a rodinného 

prostředí dítěte, adolescenta či mladého dospělého. Další oblast výzkumu se zaměřuje na 

psychosociální vývoj vztahů v adolescenci a přechod z adolescence do dospělosti. Témata 

disertace se také mohou týkat metodologie výzkumu ve vývojové psychologii, především 

možnosti zpracování longitudinálních dat. Další možná témata disertační práce z vývojové 

psychologie mohou být formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a garantkou oboru 

vývojová psychologie doc. Mgr. Lenkou Lacinovou, Ph.D.  

 

Sociální psychologie 



Zahrnuje problematiku interpersonální percepce a kognice, sebepojetí, sebehodnocení a 

seberegulace v sociálním kontextu, interpretace sociální zkušenosti, sociálních determinant 

utváření osobnosti, téma sociální identity, osobních i skupinových postojů a hodnot, 

stereotypů a meziskupinového chování. Rovněž témata, která se týkají vztahu člověka ke 

společnosti a společenským tématům (např. občanská a politická participace). Dále jde o 

problematiku interpersonálních vztahů v nejrůznějších kontextech a souvislostech (partnerské 

vztahy, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy, pracovní vztahy atd). Aktuální výzkumná 

témata, ke  kterým je možné směřovat téma disertační práce, se týkají psychologických 

aspektů občanské a politické participace, utváření vztahu k demokracii, důvěry ve druhé lidi a 

instituce, tématu občanské, národní a evropské identity, tolerance vůči jiným sociálním 

skupinám či pocit vlastního vlivu na společenské dění. Další oblast výzkumu a možných 

témat se dotýká psychologie médií a používání informačních technologií (u dětí, 

dospívajících, seniorů), včetně problematických zkušeností s online vztahy, online 

komunikací, kyberšikanou, online agresí, behaviorální závislostmi a excesivním používáním 

internetu. Další možná témata disertační práce ze sociální psychologie mohou být 

formulována po konzultaci s potenciálními školiteli a garantem oboru sociální psychologie 

prof. PhDr. Zbyňkem Vybíralem, Ph.D.  

 

 

Požadavky kladené na studenty v průběhu studia DSP  

 

Průběh studia a řádné plnění podmínek studia se řídí příslušnými ustanoveními platného 

zákona o vysokých školách a Studijního a zkušebního řádu MU.  Studenti studují podle 

individuálního studijního plánu, musí úspěšně ukončit všechny požadované předměty a splnit 

kreditové povinnosti. Nesmí překročit maximální dobu studia.    

 

Od přijatých doktorandů, kteří nevystudovali psychologii na magisterské úrovni, může být 

požadováno absolvování jednoho až dvou vybraných předmětů magisterského studia 

psychologie na základě návrhu školitele a oborové rady. 

 

Součástí studia je též povinný tříměsíční zahraniční pobyt. Studenti se též v přiměřené podobě 

podílejí na výuce v bakalářských a magisterských programech.    

 

 

Podmínky pro úspěšné ukončení studia  

 

Na základě splnění všech požadavků individuálního studijního plánu a požadovaných 

předmětů (kreditů) předkládá student disertační práci. Její obhajoba a vykonání státní 

doktorské zkoušky je podmínkou pro ukončení studia.   

 

Práce musí obsahovat původní výsledky, již uveřejněné nebo přijaté k uveřejnění. Rozsah 

disertační práce je přibližně 100 – 120 normostran (normostrana = 1800 znaků včetně mezer). 

Disertační práce je komplexně pojatou analýzou a/nebo komplexní řešení problému ze 

zvolené oblasti, případně komplexně pojatou analýzou dosavadních řešení (teoretická práce). 

Za disertační práci může být uznán i soubor již uveřejněných nebo do tisku přijatých prací 

k danému tématu (nejméně tři stati), opatřený uceleným úvodem a shrnujícím komentářem 

(general discussion).  I v tomto případě platí uvedený požadavek na  celkový rozsah práce.  

 

Obhajobě disertační práce musí předcházet státní doktorská zkouška. Státní doktorská 

zkouška bude prověřovat schopnost doktoranda zhodnotit nejrůznější problémy zvoleného 



oboru v širších, a to jak oborových, tak i v interdisciplinárních souvislostech. Komise předloží 

doktorandovi dva až tři okruhy psychologických témat, k nimž si disertant prostuduje 

relevantní literaturu včetně nejnovějších výzkumů. U státní zkoušky bude odpovídat na 

otázky a) týkající se metodologicko- výzkumných souvislostí tématu, tj. kriticky zhodnotí, jak 

jsou dané problémy zkoumány, v historické perspektivě pojedná vyvíjející se přístupy 

k výzkumnému uchopení daného jevu, b) uvede nejnovější teorie související s tématem a 

porovná je s dřívějšími koncepcemi, c) kriticky zhodnotí kontroverze v pojetí daného tématu.     

 

 

 

Personální garance studijního programu:  

 

Garant DSP:  prof. PhDr. Petr Macek, CSc.  

 

Oborová rada DSP studia  

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.  

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., FSS MU   

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., FSS MU 

doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc., ESF MU  

prof. PhDr. Petr Macek, CSc., FSS MU – předseda oborové rady 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LK UK, Hradec Králové  

doc. PhDr. Šárka Portešová, PhD., FSS MU 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., Ústav exper. psychológie SAV, Bratislava  

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., FSS MU  

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU 

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., FSS MU 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., FSS MU  

 

 

Školitelé doktorandů  

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.,  FSS MU  

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.,  FSS MU  

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.,  FSS MU  

doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.,  FSS MU  

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.,  FSS MU  

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Filozofická fakulta UK  

doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc., ESF MU 

doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.,  FF MU 

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.,  FF MU 

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. Psychologický ústav AV ČR 

PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, Brno 

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, Praha 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 

doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 1. lékařská fakulta a VFN, UK v Praze 

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D., FSS MU  

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.,  FSS MU  

PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 

http://www.muni.cz/people/27253/publications
http://www.muni.cz/people/2270/publications
http://www.muni.cz/people/6087
http://www.muni.cz/people/3068/publications
http://www.muni.cz/people/56065/publications
http://www.muni.cz/people/18373?lang=cs
http://www.muni.cz/people/2024?lang=cs


prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 

doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.  Psychologický ústav AV ČR 

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích 

 

(školiteli mohou být i další docenti, profesoři, resp. samostatní nebo vedoucí vědečtí 

pracovníci, v odůvodněných případech i akademičtí pracovníci titulem  Ph.D., CSc. nebo Dr., 

kteří nemají titul docent nebo profesor, jsou však významnými odborníky v daném oboru).  

 

 

Odkazy a kontakty:  
Fakulta sociálních studii: http://www.fss.muni.cz/  

Katedra psychologie http://psych.fss.muni.cz  

 

Předseda oborové rady a garant programu: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., macek@fss.muni.cz 

Vedoucí katedry psychologie: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., lacinova@fss.muni.cz 

Informace o přijímacím řízení http://www.fss.muni.cz/admission/phd_studies 

Oddělení pro výzkum a projektovou podporu: Hana Hoblová, 54949 4150,  

dsp-info@fss.muni.cz a Stanislava Tichá, 54949 4149 dsp-info@fss.muni.cz (přijímací řízení) 

mailto:macek@fss.muni.cz
http://www.fss.muni.cz/admission/phd_studies
mailto:dsp-info@fss.muni.cz

